
(“Службени гласник Босне и Херцеговине” бр. 88/07)  
 
 
На основу члана IV. 4.а) Устава Босне и Херцеговине, Парламентарна скупштина Босне и 
Херцеговине, на 14. сједници Представничког дома, одржаној 6. септембра 2007. године, и на 9. 
сједници Дома народа, одржаној 29. октобра 2007. године, донијела је   
 
 

ЗАКОН   
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О УПРАВНИМ СПОРОВИМА БОСНЕ И 

ХЕРЦЕГОВИНЕ   
 

Члан 1.   

У Закону о управним споровима Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 19/02), у члану 
4. иза ријечи: "јавне корпорације", додају се ријечи: "Комисија за имовинске захтјеве расељених лица 
и избјеглица основана Споразумом између Босне и Херцеговине, Федерације Босне и Херцеговине и 
Републике Српске о преносу надлежности и наставку финансирања и рада Комисије за имовинске 
захтјеве расељених лица и избјеглица ("Службени гласник БиХ", бр. 32/04, 32/05 и 14/06), (у даљњем 
тексту: Комисија за имовинске захтјеве расељених лица и избјеглица)".   

Члан 2.   

У члану 8. ставу (1) иза ријечи: "управног акта" додају се ријечи: "и коначног акта Комисије за 
имовинске захтјеве расељених лица и избјеглица".   

Члан 3.   

У члану 19. став (2) ријечи: "два мјесеца", замјењују се ријечима: "60 дана".   

Члан 4.   

У члану 21. став (1) ријечи: "мјесец дана", замјењују се ријечима: "30 дана".   

Члан 5.   

У члану 39. став (2) иза ријечи "пресуда" додају се ријечи: "односно рјешење".   

Члан 6.   

У члану 50. став (3) ријечи: "пет судија", замјењују се ријечима: "тројице судија".   

Члан 7.   

У члану 55. иза става (1) додају се нови ст. (2) и (3), који гласе:   

"(2) Захтјев за заштиту законитости може се поднијети због повреда закона Босне и Херцеговине или 
због повреде правила поступка који је претходио доношењу побијане одлуке.   

(3) Захтјев за заштиту законитости није дозвољен против одлуке коју је поводом захтјева за 
преиспитивање донијело Апелационо управно вијеће.".   

У ставу (2), који постаје став (4), ријечи: "пет судија" замјењују се ријечима: "тројице судија".   
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Досадашњи став (3) постаје став (5).   

Члан 8.   

Иза члана 60. додаје се нови дио V-а и нови члан 60а), који гласе:   

"V-а ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ ПОСТУПКА   

Члан 60а)   

За питања о поступку у управним споровима која нису регулисана овим законом сходно ће се 
примјењивати одговарајуће одредбе закона којим је уређен парнични поступак.".   

Члан 9.   

У члановима 76., 77. и 78. испред ријечи: "Изборна комисија" додаје се ријеч "Централна" у 
одговарајућем падежу.   

Члан 10.   

У члану 79. ријечи: "што прије, а најкасније 10 (десет) дана од примитка жалбе", замјењују се 
ријечима: "у року од три дана од дана пријема жалбе".   

Члан 11.   

У члану 80. ставу (1) ријечи: "10 (десет) дана од дана доношења" замјењују се ријечима: "два дана од 
дана пријема".   

Члан 12.   

У члану 85. иза става (3) додаје се нови став (4), који гласи:   

"(4) Изузетно, тужбе против коначних аката Комисије за имовинске захтјеве расељених лица и 
избјеглица донесених након потписивања Споразума из члана 1. овог закона, подносе се у року од 60 
дана од дана ступања на снагу овог закона.".   

Члан 13.   

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику БиХ".   

 
ПС БиХ број 116/07 

29. октобра 2007. године 
Сарајево   

 
 

Предсједавајући 
Представничког дома 

Парламентарне скупштине БиХ 
Бериз Белкић, с. р.   

Предсједавајући 
Дома народа 

Парламентарне скупштине БиХ 
Илија Филиповић, с. р.   
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